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ปกักิ่ง พระราชวงักูก้ง คลงัสมบตัจิกัรพรรดิ 

ภตัตาคาร เติ้ง ลี่ จวิน 

5 วนั 3 คืน  โดยสายการบนิเซี่ยงไฮ ้แอรไลน 
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**หมายเหต:ุ ราคาน้ียงัไม่รวมค่าวซ่ีากรุป๊อกีท่านละ 1,000 บาท** 

ยงัไม่รวมค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ 120 หยวน ท่าน/ทรปิ 

 **ส าหรบัผูท้ี่อายตุ า่กว่า 20 ปีบรบูิรณ์ เกบ็เพิม่ 3,000 บาท จากราคาทวัร*์* 

 

 

 

 

 

ไฮไลท.์....ราคาทวัรส์บายกระเป๋า  

1.ชม...ก าแพงเมอืงจีน(ด่านจีหยงกวน) 1 ใน7 สิ่ งมหศัจรรยข์องโลก 

2.ชม... พระราชวงักูก้ง พิเศษ.... เขา้ชมหอ้งเกบ็สมบตัิจกัรพรรดิ 

3.พเิศษ.... ม้ือค า่ ณ ภตัตาคาร  เติ้ ง ลี่ จวนิ เมมโมเรยีล 

 

ก าหนดการเดินทาง   

07 – 11 ธ.ค.60   (วนัรฐัธรรมนูญ)      18,999.- 

        20 – 24  ธ.ค.60        19,999.- 
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วนั โปรแกรม เชา้ กลางวนั เยน็ ที่พกั 

1 กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ(FM890/ 01.55-07.20) X X ✈ 
Yitel Hotel 

หรอืเทยีบเท่า 4* 

2 
ปกักิ่ง – หอฟ้าเทยีนถาน – จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ – พระราชวงักูก้ง โอกาส

พเิศษ เขา้ชมหอ้งเก็บสมบตัจิกัรพรรด ิ– ก าแพง 9 มงักร 
O O O 

Yitel Hotel 

หรอืเทยีบเท่า 4* 

3 

พระราชวงัฤดูรอ้น – รา้นไขม่กุ – รา้นผา้ไหม – วดัหลงิกวงพระเขี้ยวแกว้ 

– พเิศษมื้อค า่ ภตัตาคาร  เติ้ง ลี ่จวนิ เมมโมเรยีล ดื่มด า่บรรยากาศและ

ฟงัดนตรสีดจากศิลปินเงาเสยีง 

O O O 
Yitel Hotel 

หรอืเทยีบเท่า 4* 

4 
ก าแพงเมอืงจนีด่านจีหยงกวน – รา้นบวัหมิะ – สวนผลไมต้ามฤดูกาล – 

รา้นหยก – ผ่านชม สนามกฬีารงันกและสระว่ายน า้ 
O O O 

Yitel Hotel 

หรอืเทยีบเท่า 4* 

5 
รา้นผเีซีย๊ะ – ชอ้ปป้ิงตลาดรสัเซยี – ปกักิ่ง – กรุงเทพฯ (FM889/19.50-

00.05) 
O O ✈  
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วนัแรก       กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูม ิ(FM890/ 01.55-07.20) 
22.30 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 8 เคาน์เตอร์ S สายการบิน เซ่ียงไฮแ้อร์ไลน์ /ไชน่า

อิสรเทิร์น(FM/MU) โดยมีเจา้หน้าท่ีฯคอยให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและ
เอกสารการเดินทางใหก้บัทุกท่าน 

วนัทีส่อง      ปักกิง่ – หอฟ้าเทยีนถาน – จัตุรัสเทียนอนัเหมิน – พระราชวงักู้กง – เข้าชมห้องเกบ็สมบัติจักรพรรดิ + 
                      ก าแพง 9 มังกร    
01.55  น. ออกเดินทางสู่ กรุงปักก่ิง  โดยเท่ียวบินท่ี FM890 
07.20 น. เดินทางถึงสนามบิน กรุงปักกิง่  สนามบินน้ีไดเ้ปิดส่วนขยายแห่งใหม่ เพื่อเปิดให ้

บริการต้อนรับกีฬาโอลิมปิค  2008  คาดว่าสามารถรองรับผูโ้ดยสารได้มากถึง  55 ล้านคนในปี 2015
สนามบินมีขนาดใหญ่กว่าแพนตากอนของสหรัฐอเมริกาออกแบบโดย Foster & Partners สถาปนิกนัก
เดินทางท่ีเขา้ถึงจิตใจผูโ้ดยสาร ดว้ยการออกแบบใหแ้บ่งเป็น 2 ขา้งทอดตวัจากทิศใตไ้ปสู่ทิศตะวนัออกเพื่อ
ช่วยลดไอร้อนจากแสงอาทิตยแ์ต่ติดสกายไลทใ์ห้แสงแดดได ้และใชน้วตักรรมใหม่ท่ีช่วยลดปริมาณก๊าซ
คาร์บอนภายในตวัอาคาร น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง น าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองปักก่ิง เมือง
หลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีช่ือยอ่วา่ จิง ตั้งอยูท่ี่ภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของ ท่ีราบหวาเป่ย ช่ือเดิม
คือ จ่ี สมยัชุนชิวจา้นกัว๋เป็นเมืองหลวงของแควน้ยนั สมยัราชวงศเ์หลียว เป็นเมืองหลวงรอง ช้ิอยนัจิง เป็น
เมืองหลวงของจีนตั้งแต่สมยัราชวงศ์จิน หยวน หมิง ชิงจนถึง สาธารณรัฐจีน เคยใช้ช่ือจงตู ตา้ตู เป่ยผิง
และเป่ยจิง เร่ิมตั้งเป็นเมืองตั้งแต่ปี 1928 ปัจจุบนั แบ่งเป็น16เขตและ2อ าเภอเป็นนครท่ีข้ึนตรงต่อส่วนกลาง 
พื้นท่ีทัว่นครเป่ยจิงมีถึง 16,800 ตารางกิโลเมตร นครปักก่ิงเป็นศูนยก์ารเมือง วฒันธรรม วิทยาศาสตร์ 
การศึกษาและเขตชุมทางการคมนาคมทัว่ประเทศจีนและก็เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือดงัทั้งในประเทศจีน
และในโลก ปัจจุบนัปักก่ิงเป็นเขตการปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซ่ึงมีฐานะเทียบเท่า
กบัมณฑลหลงัจากปักก่ิงไดรั้บการจดัตั้งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 1949 โดยเฉพาะ
หลงัจากสมยั 80 ศตวรรษท่ี 20 เมืองปักก่ิงไดพ้ฒันาอยา่งรวดเร็วอยา่งเหลือเช่ือมีการเปล่ียนแปลงจากหน้า
มือเป็นหลงัมือ ปัจจุบนัน้ีปักก่ิงมีถนนท่ีสลบักนั ตึกสูงๆ โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณ และยงั
แสดงถึงสภาพเมืองท่ีทนัสมยั กลายเป็นเมืองใหญ่ของโลก 

เช้า บริการอาหารเช้า แบบชุด KFC  
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 น าท่านเดินทางสู่ หอฟ้าเทยีนถาน ท่ีตั้งอยูท่างทิศใตข้องกรุงปักก่ิง มีเน้ือท่ีทั้งหมด 273 เฮกตา้ร์เป็นสถานซ่ึง

จกัรพรรดิแห่งราชวงศห์มิง และราชวงศชิ์งใชเ้ป็นท่ีบวงสรวงเทพยดาในระยะยา่งเขา้ฤดูหนาวถึงเดือนอา้ย
ตามจนัทรคติ ทุกปีพระจกัรพรรดิจะเสด็จไปประกอบพระราชพิธีบวงสรวงท่ีนัน่เพื่อให้การเก็บเก่ียวไดผ้ล
อุดมประกอบดว้ยต าหนกัฉีเหนียนเต้ียนต าหนกัหวงฉงอ่ีและลานหยวนชิว เป็นตน้  เดินทางต่อไปยงั จัตุรัส
เทียนอันเหมิน ซ่ึงเป็นจตุัรัสท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก จตุัรัสเทียนอนัเหมิน ตั้งอยูใ่จกลางกรุงปักก่ิง ความ
ยาวตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต ้880 เมตร ทิศตะวนัออกจรดทิศตะวนัตก 500 เมตร พื้นท่ีทั้ งส้ิน 440,000 
ตารางเมตร สามารถจุประชากรไดถึ้ง 1,000,000 คน ปัจจุบนัจตุัรัสเทียนอนัเหมินนบัเป็นจตุัรัสใจกลางเมือง
ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีมีความส าคญั ไดแ้ก่ หอประตูเทียนอนัเหมินท่ีตั้งอยูท่าง
ทิศเหนือสุดของจตุัรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบดัอยู่เหนือเสาธงกลางจตุัรัส อนุสาวรียว์ีรชนใจ
กลางจตุัรัส มหาศาลาประชาคมดา้นทิศตะวนัตกของจตุัรัส ตลอดจน พิพิธภณัฑ์การปฏิวติัแห่งชาติและ
พิพิธภณัฑ์ประวติัศาสตร์ชาติจีนทางฝ่ังตะวนัออก นอกจากน้ีทางดา้นทิศใตย้งัมี หอร าลึกท่านประธานเหมา
และหอประตูเจ้ิงหยางเหมิน หรือเฉียนเหมิน 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   

 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังกู้กง สร้างในสมยัจกัรพรรคิหยง่เล่อ แห่ง ราชวงศ ์หมิง เป็นทั้งบา้นและชีวิต
ของจกัรพรรดิในราชวงศ์หมิง และชิงรวมทั้งส้ิน 24 พระองค์ พระราชวงัเก่าแก่ท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนาน
กว่า 500 ปี มีช่ือในภาษาจีนว่า "กู้กง" หมายถึง พระราชวงัเดิม มีช่ือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า "จ่ือจ้ินเฉิง" ซ่ึง
แปลวา่ "จ่ือจ้ินเฉิง" ซ่ึงแปลวา่ "พระราชวงัตอ้งห้าม"  เหตุท่ีเรียกพระราชวงัตอ้งห้าม  เน่ืองจากชาวจีนถือ
คติในการสร้างวงัวา่ จกัรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค ์ดงันั้นวงัของบุตรแห่งสวรรค์จึงตอ้งเป็น ‘ท่ี
ต้องห้าม’ของคนธรรมดาสามัญไม่สามารถล่วงล ้ าเข้าไปได้ พิเศษ!!!! น าท่านเข้าชม ห้องเก็บสมบัติ
จักรพรรดิ เป็นห้องท่ีเก็บของล ้ าค่าของฮ่องเต ้ด้านในเต็มไปด้วยส่ิงล ้ าค่า อาทิ เพชรจิวเวอร์ร่ี เคร่ืองเงิน
เคร่ืองทอง ยงัมีหยก มรกต ไข่มุก มงกุฏทอง งาชา้ง และจุดเด่นของห้องน้ีมีเจดียห์ยก ท่ีหนกักวา่ 5 ตนั และ
ชมความงามของ ก าแพง 9 มงักร อายุกวา่ 600 ปี สร้างข้ึนในปี คศ. 1756 สมยัราชวงศห์มิง โดยโอรสองคท่ี์ 
13 พระรามจูก้วย สมัยเป็นเจ้าเมืองซานซี ก าแพงมีความสุง 1.2 เมตร และยาววกว่า 27 เมตร เป็นการ
แกะสลกัสามมิติ ท าดว้ยกระเบ้ืองแกว้เกา้สี คลา้ยมงักรท่ีวา่ยอยูผ่นืทะเลอนักวา้งใหญ่ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
ทีพ่กั Yitel Hotel หรือ เทยีบเท่า 

วนัทีส่าม        พระราชวงัฤดูร้อน – ร้านไข่มุก – ร้านผ้าไหม – วดัหลงิกวนพระเขียวแก้ว – มื้อค ่า สุดพเิศษ ณ  
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                       ภัตตาคาร เติง้ลีจ่วนิ เมมโมเรียล 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 น าท่านชม พระราชวงัฤดูร้อนอวีเ้หอหยวน ตั้งอยูใ่นเขตชานเมืองดา้นทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของกรุงปักก่ิง
เป็นพระราชอุทยานท่ีมีทศันียภาพท่ีสวยงามมากแห่งหน่ึง มีเน้ือท่ีทั้งหมด 290เฮกตา้ร์ ประกอบดว้ยเน้ือท่ีท่ี
เป็นน ้ า 3 ส่วน เน้ือท่ีท่ีเป็นดิน 1 ส่วน ประกอบดว้ยสองส่วนคือ เขา “วา่นโซ่วซาน” และ ทะเลสาบ “คุนห
มิงหู”บนเขาวา่นโซ่วซานไดส้ร้างวิหาร ต าหนกั พลบัพลา และเก๋งจีนอนังดงามไวห้ลายรูปหลายแบบตั้งอยู่
ลดหลั่นรับกันกับภูมิภาพ ท่ีเชิงเขามีระเบียงทางเดินท่ีมีระยะทางไกลถึง 728เมตร ลัดเลาะไปตามริม
ทะเลสาบคุนหมิง ในทะเลสาบคุนหมิงมีเกาะเล็ก ๆ เกาะหน่ึง มีสะพาน 17 โคง้อนัสวยงามเช่ือมติดกบัฝ่ัง
ทัว่ทั้งอุทยานจดัไวไ้ดส้ัดส่วนงดงามตระการตาซ่ึงแสดงให้เห็นถึงเอกลกัษณ์ของศิลปะในการสร้างอุทยาน
ของจีน จากนั้นให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือผลิตภณัฑ์จาก ไข่มุก ท่ีมีช่ือเสียงของเมืองจีน อาทิเช่น ครีมไข่มุก ผง
ไข่มุก เป็นตน้ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านแวะช้อปป้ิง ร้านผ้าไหมจีน สินคา้OTOP ข้ึนช่ือของจีน น าท่านชม วัดหลิงกวง พุทธศาสนิกชน

ทัว่ไปมีความเช่ือและรับรู้กนัสืบมาว่า มีพระทาฐธาตุ คือ พระเขี้ยวแก้ว ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารเมือง
อนุราธปุระ ปัจจุบนัตั้งอยูใ่นเมืองแคนดี ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลงักา ส่วนพระ
เข้ียวแกว้ท่ีวดัหลิงกวงสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามประวติัวา่พระภิกษุฟาเหียนอญัเชิญมาจากแค่นโคถาน 
หรือโขตานมาประดิษฐานไวท่ี้เมืองฉางอนัเม่ือคราวจาริกไปสืบพระศาสนายงัอินเดียและไปถึงเมืองลงักา
ด้วย โดยออกเดินทางจากเมืองฉางอนั หรือ ซีอาน เม่ือ พ.ศ. 942 และกลับถึงประเทศจีนใน พ.ศ. 957 
ปรากฏความต่อว่า หลงัจากพระเข้ียวแกว้ประดิษฐาน ณ เมืองฉางอนัแลว้ภายหลงัไดรั้บการอญัเชิญไปไว้
ในนครต่าง ๆ จนถึง พ.ศ. 1614 จึงน ามาไว ้ณ พระเจดียฉ์าวเส้ียน ภายหลงัพุทธศาสนิกชนไดส้ร้างวดัหลิงก
วงข้ึน พร้อมกบัสร้างพระเจดีย ์8 เหล่ียมขนาดใหญ่รายลอ้มดว้ยพระพุทธรูปและเจดียร์ายชาวบา้นทัว่ไปจึง
เรียกวา่ เจดียพ์ระพุทธองค์ 100 รูป ใน พ.ศ. 2443 วดัหลิงกวง ช ารุดท าลายลงเม่ือกองทพัชาติตะวนัตกยก
ก าลงัเขา้บุกรุกกรุงปักก่ิง ท่ามกลางซากปรักหกัพงัพบพระเข้ียวแกว้บรรจุในกล่องศิลามีจารึกวนั เดือน ปีท่ี
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สร้างเจดียอ์ยู่ภายในกล่องไมก้ฤษณาอีกชั้นหน่ึงได้เก็บรักษาไวจ้นถึง พ.ศ. 2498 จึงน าไปไว ้ณ วดักวงจ่ี
ชั่วคราว เม่ือทางการได้สถาปนาพระเจดีย์องค์ใหม่ ณ วดัหลิงกวงแล้วเสร็จ จึงมีพิธีบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุพระเข้ียวแก้วในพระมหาเจดีย ์เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน 2507 ซ่ึงในคร้ังน้ีมีผูแ้ทนจากบรรดา
ประเทศท่ีนบัถือพระพุทธศาสนามาร่วมงานดว้ย พระมหาเจดียท่ี์ประดิษฐานพระเข้ียวแกว้ ณ วดัหลิงกวง 
กรุงปักก่ิง มีลกัษณะทางสถาปัตยกรรมผสมผสานของศิลปะสมยัราชวงศ์ถงัและราชวงศ์ซ้องไวด้้วยกนั
อย่างกลมกลืนสวยงาม คือ สร้างเป็นพระเจดียท์รง 8 เหล่ียม 13 ชั้น สูง 51 เมตร สมาคมพุทธศาสนาแห่ง
ประเทศจีนไดอ้ านวยการสร้างมาแต่ พ.ศ. 2501 แลว้เสร็จในฤดูใบไมผ้ลิของปี 2507 ใชเ้วลาสร้างนานกวา่ 6 
ปี 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เติง้ลี่จวนิ เมมโมเรียล  ร้านอาหารดนตรี เต้ิงล่ีจวนิ ก่อตั้งโดย นอ้งชายคนท่ี 3 
ของ เต้ิง ล่ี จวนิ และยงัเป็นภตัตาคารแห่งแรกนอกแผน่ดินไตห้วนัท่ีเอาช่ือของเต้ิงล่ีจวินมาตั้งช่ือ ภตัตาคาร
ตั้งอยู่ เขตซ่ือจิงวาน ถนนไต้หวนั เป็นอาคารผสมผสานศิลปะตะวนัออกและตะวนัตก ภายในตกแต่ง
ออกเป็นโซนต่างๆ เช่น โซน VIP โซน กาแฟและไวน์ ทั้งน้ี ยงัมีจุดเด่นในเร่ืองอาหาร ซ่ึงเป็นจุดเด่นของ
ภตัตาคารน้ี "รสชาติแห่งความทรงจ า" เป็นค านิยามภตัตาคารน้ี หากท่าน อายมุากกวา่ 80 ปี จะเหมือนอยูใ่น
เทพนิยาย หากท่าน อายมุากกวา่ 50 ปี ข้ึนไป ท่านจะมีความสุขหลงัจากทานอาหาร กบัการร้ือฟ้ืนความทรง
จ าของท่านในอดีตอยา่งแน่นอน ตลอดทุกค ่าคืน พบกบัศิลปินหลากหลายท่ีมีช่ือเสียงผลดัเปล่ียนกนัข้ึนมา
ขบักล่อมบรรเลงเพลงดงัในอดีต เช่น เพลงพระจนัทร์แทนใจฉนั  เถียนหมีม่ี และอ่ืนๆ  และหากโชคดีท่าน
จะได้ฟังศิลปินท่ีโด่งดงัจากการประกวด The Voice of China สัญชาติไทยแทอี้กด้วย ให้ท่านได้อ่ิมหน า
ส าราญกบัเสียงดนตรีและอาหารท่ีแสนจะอร่อยไปกบัค ่าคืนท่ีแสนพิเศษ  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ทีพ่กั Yitel Hotel หรือ เทยีบเท่า 

วนัทีส่ี่         ก าแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน – ร้านบัวหิมะ – สวนผลไม้ตามฤดูกาล – ร้านหยก – ผ่านชมสนามกฬีารังนก 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ ก าแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน เป็นก าแพงท่ีมีป้อมคัน่เป็นช่วง ๆของจีนสมยัโบราณ

สร้างในสมยัพระเจา้จ๋ินซีฮ่องเตเ้ป็นคร้ังแรก ก าแพงส่วนใหญ่ท่ีปรากฏในปัจจุบนัสร้างข้ึนในสมยัราชวงศห์
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มิง ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัการรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเติร์กหลงัจากนั้นยงัมีการสร้างก าแพงต่ออีกหลาย
คร้ังดว้ยกนัแต่ ภายหลงัก็มีเผา่เร่ร่อนจากมองโกเลียและแมนจูเรียสามารถบุกฝ่าก าแพงเมืองจีนไดส้ าเร็จมี
ความยาวทั้งหมดถึง 6,350 กิโลเมตร และนบัเป็นหน่ึงในเจ็ดส่ิงมหัศจรรยข์องโลกยุคกลางดว้ย เช่ือกนัว่า 
หากมองเมืองจีนจากอวกาศจะสามารถเห็นก าแพงเมืองจีนได ้จากนั้นน าท่านชม ยาบัวหิมะท่ีสรรพคุณใน
การแกแ้ผลไฟไหมน้ ้ าร้อนลวกเป็นท่ีพิสูจน์สรรพคุณมาแลว้หลายๆเหตุการณ์ท่ีเกิดไฟไหมแ้ลว้มีแผลไฟ
ไหมร่้างกายสามารถใชย้าน้ีทาลดอาการพองหรือแสบร้อนได ้  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 น าท่านชม สวนผลไม้ตามฤดูกาล (เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ชมสวนสตรอเบอร่ี ,เดือนพฤษภาคม ชม
สวนเชอร่ี   เดือน กนัยายน  ชมสวนแอปเป้ิล ) หมายเหตุ : หากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย..มีผลท าให้ทาง
สวนผลไมป้ระกาศปิดไม่ให้นักท่องเท่ียวเขา้ชม...ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินหรือมีเปล่ียนแปลง
รายการใดๆทดแทน น าท่านแวะชม หยก ท่ีมีคุณภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซ้ือ 
ก าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลท่ีมีช่ือเสียง  น าท่าน ผ่านชมและถ่ายรูปหน้าสนามกีฬา
โอลิมปิกรังนก สนามกีฬาโอลิมปิกรังนกออกแบบโดยสถาปนิกชาวสวสิเซอร์แลนด์ Herzog & de Meuron 
เดินตามรอยสนามกีฬาช่ือดงัของโลก “โคลอสเซ่ียม” พยายามให้เอ้ืออ านวยต่อส่ิงแวดลอ้ม ในสนามจุได ้
91,000 ท่ีนัง่ ใช้จดัพิธีเปิด-ปิดการแข่งขนัโอลิมปิก 2008 มีลกัษณะภายนอกคลา้ยกบั ”รังนก” ท่ีมีโครงตา
ข่ายเหล็กเหมือนก่ิงไมเ้พดานและผนงัอาคารท่ีท าดว้ยวสัดุโปร่งใส อฒัจนัทร์มีลกัษณะรูปทรงชามสีแดงดู
คลา้ยกบัพระราชวงัตอ้งห้ามของจีน ซ่ึงให้กล่ินอายงดงามแบบตะวนัออก ผา่นชมสระวา่ยน ้ าแห่งชาติสระ
ว่ายน ้ าแห่งชาติ สร้างข้ึนเหนือจินตนาการคล้าย “ก้อนน ้ าส่ีเหล่ียมขนาดใหญ่” ซ่ึง PTW and Ove Arup 
ออกแบบโดยใช้วสัดุเทฟลอนท าเป็นโครงร่าง เน้นใช้พลงังานแสงอาทิตยเ์พื่อให้ดูเหมือนน ้ าท่ีสุดและใช้
เทคโนโลยีจากงานวิจยัของนกัฟิสิกส์จาก Dublin’s Trinity College ท่ีท  าให้ก าแพงอาคารดูเหมือนฟองน ้ าท่ี
เคล่ือนไหวอยูต่ลอดเวลา สามารถตา้นทานแรงสั่นสะเทือนจากแผน่ดินไหวได ้

 ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ทีพ่กั Yitel Hotel หรือ เทยีบเท่า 
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กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอยีดทุกข้อ 

หมายเหตุ 
  

1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิัยท่ีทาง 
บริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณี
ท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาต
ใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธ
การเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษทัฯ  
จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง  
5. เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุก
ขอ้แลว้ 

ส าคญัมาก....หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน , รถทวัร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการ
ออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟท ์หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหนา้ 

วนัทีห้่า            ร้านผเีซ๊ียะ – ช้อปป้ิงตลาดรัสเซีย – ปักกิง่ – กรุงเทพฯ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านชม ร้านผีเซ๊ียะ  เคร่ืองรางโชคลาภ ตามความเช่ือของชาวจีน น าท่านเดินทางสู่ ตลาดรัสเซีย ใหท้่าน

ไดช้อ้ปป้ิงของ COPY ยีห่อ้ดงัมากมาย ทั้งกระเป๋า เส้ือผา้ รองเทา้ และอ่ืนๆอีกมากมาย 
กลางวนั บริการ อาหารกลางวนั ณ ภัตตคาร 
 สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
19.50 น. อ าลากรุงปักก่ิง เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี FM889 
00.05 น. เดินทางกลบัถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
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โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ 

ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

  

หมายเหตุ : ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีอายไุม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 

**ขอสงวนสิทธ์ิ ส าหรับลูกคา้ท่ีถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น ** 
 

 

ปกักิ่ง พระราชวงักูก้ง คลงัสมบตัจิกัรพรรดิ ภตัตาคารเติ้งลี่จวิน  

 5 วนั 3 คืน โดยสายการบินเซี่ยงไฮ ้แอรไลน์ 
 

 

ก าหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
ราคาเด็กอายุต า่กว่า  

20 ปีบริบูรณ์ 
พกัเดี่ยว 
เพิม่ 

วนัท่ี 07 – 11 ธ.ค.60 (วนัรัฐธรรมนูญ) 18,999 21,999 3,999 
วนัท่ี 20 – 24 ธ.ค.60 19,999 22,999 3,499 
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อตัราบริการนีร้วม  
1.  ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ พร้อมค่าภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิงและค่า

ภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 
- กรณีท่านมีความประสงค์จะตอ้งการปรับเปล่ียนระดบัชั้นท่ีนั่งจากชั้นประหยดัเป็นชั้นธุรกิจ โดยการช าระเงินเพื่อ
อพัเกรดตอ้งกระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านั้น 

2.  ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงห้อง) ** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพกัแบบ TRIPLE [ 2 เตียง+1 ท่ี
นอนเสริม ] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจดัหารห้องพกัแบบ TRIPLE ได ้ทางบริษทัอาจมีการจดัห้องพกัให้ตามความ
เหมาะสมต่อไป ** 

3.  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5.  ค่ารถรับส่งและระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด

อุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 อตัราบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน ้ าหนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน ส่วนเกินน ้ าหนกั เง่ือนไขตามสายการ

บินก าหนด 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ 
4. ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
5. ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  หกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
7. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศจีน พาสปอร์ตไทย (วซ่ีาหมู่คณะ ท่านละ 1,000 บาท  กรณีท่ีท่านตอ้งการยืน่วซ่ีาเด่ียว 4 วนั

ท าการ ตอ้งจ่าย 1,500 บาท)  
โปรดทราบ  : ผูท่ี้มีความประสงค ์ยืน่ค  าขอวซ่ีาจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ท่ีเคยเดินทางไปในประเทศ ดงัต่อไปน้ี  
1.อิสราเอล 2.อฟักานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติร์กเมนิสถาน 7.คาซคัสถาน 08.อิรัก 9.อิหร่าน 
10.อียปิต ์11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลงักา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.
ตุรกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอร์แดน 24.โซมาเรีย 
หากท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศดงัท่ีกล่าวมาน้ี นบัตั้งแต่ ปี 2014 เป็นตน้มา ท่านไม่สามารถยื่นค าขอวีซ่าแบบหมู่คณะ
(กรุ๊ป) ได ้ตอ้งยืน่ค  าขอววซ่ีาจีนแบบเด่ียว เท่านั้น และใชเ้วลามากกวา่ก าหนดการเดิม 4 วนั ท าการ 

8. ค่าทิปส าหรับ คนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน ท่านละ 120 หยวนต่อ/ทริป/ต่อท่าน* ( เด็กเก็บทิปเท่าผูใ้หญ่) 
** ลูกค้าท่านใดสนใจซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 
เพิม่เติมกบัทางเจ้าหน้าทีบ่ริษัทได้ ** 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
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[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 
1. กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมดัจ า 10,000 บาท (ทีน่ั่งจะยืนยนัเม่ือได้รับ

เงินมัดจ าแล้วเท่าน้ัน)หากตอ้งยืน่วซ่ีา ตอ้งเตรียมเอกสารยืน่วซ่ีาใหเ้รียบร้อยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้
(ใชเ้วลาขอวซ่ีาไม่ต ่ากวา่ 7วนัท าการ) 

2. การช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนัท่านควรจดัเตรียมค่าทวัร์ให้
เรียบร้อยก่อนก าหนดเน่ืองจากทางบริษทัตอ้งส ารองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบินมิฉะนั้นจะถือวา่
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 
เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด  
2. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั เก็บค่าใชจ่้ายท่านละ 10,000 บาท 
3. แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15วนัก่อนเดินทางทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
4. ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ืน่วซ่ีาให ้ เม่ือผลวซ่ีาผา่นแลว้มีการยกเลิก

การเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนทีบ่ริษัทฯก าหนดไว้ (10ท่านขึน้ไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางใน
คณะเดียวกนับริษทัตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

6. กรณเีจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ่ึ้งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบริษทัฯจะพิจารณาเล่ือน
การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้ เช่นค่าตัว๋เคร่ืองบินค่า
หอ้ง ค่าธรรมเนียมวซ่ีาตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได ้

7. กรณย่ืีนวซ่ีาแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวซ่ีาจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ 
ทางบริษทัฯ คืนค่าทวัร์หรือมดัจ าให ้ แต่ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการยืน่วซ่ีา,ค่าวซ่ีา และค่าใชจ่้าย
บางส่วนท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมือง
นอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

8. กรณวีซ่ีาผ่านแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
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9. กรณวีซ่ีาผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวซ่ีา หรือไม่วา่ดว้ยสาเหตุ
ใดๆก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

10. กรณผู้ีเดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตาม
ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 

ข้อมูลเพิม่เติม 

เร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเคล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่าน
จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บและการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการ
บินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้
ด าเนินการ ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการ
บินเท่านั้น 

2. ทางบริษทัไดส้ ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใด ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สาย
การบินและช่วงเวลาเดินทาง  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษทัขอ
สงวนสิ 

3. ทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง 
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**เนือ่งจากสถานทูตจีนมีการเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเขา้จีน กรุณากรอกขอ้มูลดงัต่อไปนี้ ** 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวีซ่าประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง** 

 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME.......................................................... 
สถานภาพ โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หย่า   
  ไม่ไดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชื่อคู่สมรส 
........................................................................................................................ ............ 
ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น(ภาษาองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่)  
........................................................................................................................ .............................................

........รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัท.์............................ มือถอื............................... 
ทีอ่ยู่ปัจจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................... ............................................................

..........................................รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์า้น............................ 
ชื่อสถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่)…………………………………………………….. 
ต าแหน่งงาน .............................................................................................................. ......................... 
ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน/สถานศึกษา(ภาษาองักฤษตัวพิมพ์หญ่) 
.......................................................................................................................................................................
.................................รหสัไปรษณีย ์........................................โทร.......................................... 
(ส าคญัมาก กรุณาแจง้เบอรที์ถู่กตอ้งทีส่ามารถติดต่อท่านไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูล
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โดยตรงกบัท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรือไม่ ไม่เคย      เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เมือ่วนัที.่.................................เดือน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที่..............................เดือน

............................ปี............................ 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่ ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ

............................................................................................  
เมือ่วนัที.่.......................เดือน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................เดือน

.............................ปี................................. 
รายชื่อบุคคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME..................................................... 
RELATION........................................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME.................................................................... 
RELATION........................................................ 
 
หมายเหตุ 
**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจริง 
**  ถา้เอกสารส่งถงึบริษทัแลว้ไม่ครบ  ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่เติม  อาจท าใหท่้านเกิด 

ความไม่สะดวกภายหลงั  ทั้งนี้ เพือ่   
       ประโยชนข์องตวัท่านเอง  จึงขออภยัมา ณ ทีน่ี้   (โปรดท าตามระเบยีบอย่างเคร่งครดั) 

 

 

 
 


